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اإلمام العالمة الشهيد الدكتور البوطي
أسد الدين

رجل العلم واملوقف قدم حياته يف سبيل اهلل ويف سبيل قضية اإلسالم ووأد الفتنة وكلمة احلق ،عرضت
عليه كثري من اإلغراءات املادةة واملعنوةة ليصمت أو على األقل ليقف موقف احليادي من األحداث اليت
تعصف بسورةا وةنجو بنفسه ،لكن إميانه الراسخ باهلل وبعدالة قضية سورةا واألمانة اليت محلها وببشاعة
املخطط التخرةيب واملؤامرة الشيطانية.
اخلالقة" اليت حيكت هلا..
ومشروع "الفوضى ّ
فكشف مؤامراهتم وأعلنها للمسلمني وعرض نفسه للمخاطر ومل ةبال بالتهدةدات.
كان رمحه اهلل أحرص ما ةكون على حقن دماء املسلمني وإزالة اللبس الذي أحاط بأفكار العامة
باحلكمة واملوعظة احلسنة والدعوة بالكلمة الطيبة وتصوةب النظرة الشرعية لالعرتاض واملطالبة باحلقوق
واإلصالحات وتصحيح طرةقة اجملتمع يف التعامل مع أخطاء وقعت فيه،وأن كلمة حرةة حرفت عن مسارها
الصحيح فهي كلمة حق أرةد هبا باطل ،كان ةنطلق يف مواقفه من قرارات الشرةعة ومن مصاحل وأمن ومحاةة
حقوق وأعراض الناس وكان جل عمله وأهدافه واهتمامه وجوهرها ةرتكز حول تنبيه الناس خلطورة املوقف
والتزام الوحدة اإلسالمية (إِمَّنَا الْ ُم ْؤِمنُو َن إِ ْخ َوة) وتوجيه البندقية للعدو احلقيقي "الصهيونية العاملية".
وأن املقدمات اخلاطئة والنزول لألنفاق املظلمة تفضي لنتائج كارثية خطرية ودعا للتهدئة وإسقاط املؤامرة
والصحوة واالنتباه والعودة لصوت احلكمة والعقل واإلسالم ،واجههم باملصافحة واالحتواء واحملبة واحلوار
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والسالم والدعوة الصادقة والكلمة الطيبة والفكرة البناءة والنصوص الشرعية الصحيحة الثابتة ومساحة اإلسالم
وتوجيهاته ،فردوا عليه بالتهدةد والوعيد والتكفري والتخطيء والعنف والتفجري والقتل.
استشهد الدكتور البوطي ألنه كشف مؤامراهتم وأسقط أقنعتهم وعرى زةفهم وبدد أوهامهم وأظهر
قبحهم.
أدرك الدكتور البوطي أنه ال جناة من هذه الفتنة املخيفة واإلعصار الناري املدمر إال بالعودة إىل احلل
اإلسالمي املتمثل يف النصوص الشرعية املتعلقة حبالة الفتنة وأن الدواء الناجع هو التمسك بالكتاب والسنة
وجه حني صمت اآلخرةن ونصح حني ك ّفر اآلخرةن.
املطهرة ،ف ّ
فجزاك اهلل خرياً وتقبل اهلل منك ةا بطل اإلسالم و ةا فارس الفداء وهنيئاً لك مسك اخلتام ارتقائك
للشهادة.
ستبقى ةا شيخنا الشهيد الغايل معنا بفكرك العميق ومشاعرك املرهفة الطيبة ستبقى يف قلوبنا وفكرنا
بكتبك وخطبك بدروسك بعلمك بقلبك الكبري بإصالحاتك وتوجيهاتك.

النهضة االجتماعية
وائل احلسن
نتيجة للتطورات اهلائلة واملتسارعة اليت تتعرض هلا اجملتمعات العربية من قبل اجملتمعات الغربية اليت سبقتها
يف جماالت التطور بكل اجملاالت دعت احلاجة إىل الرتكيز بطرق خمتلفة كاملؤمترات والندوات وورش العمل
التدرةبية على واحد أو أكثر من املوضوعات املتعلقة بالتغيري واالبتعاد عن التقليد .تعترب ظاهرة التغري يف الزمن
السرعة من أهم املسائل اليت تشغل الفكر االجتماعي احلدةث ,وخاصة بعد احلربني العامليتني ,فقد أخذت
اجلهود تتجه حنو التغيري املخطط من أجل إحداث تنمية حقيقية هادفة ،وهكذا فلم ةعد حدوث التغري ةسري
تلقائياً دون توجيه واعي ,وإَّنا ةتم وفق خطة مدروسة وحمكمة ،فهو إذاً التغيري القصدي واهلادف وأصبحت
اجملتمعات يف العصر احلاضر تستحدث املناهج والوسائل احلدةثة والسرةعة من أجل توجيه عملية التغري حنو
إحداث وحتقيق التنمية والتطوةر بوجه عام ،وهذا ةستدعي حتدةد مفهومه حتدةداً موضوعياً دقيقاً ،ومعرفة
آلياته وأَّناطه واجتاهاته وعوامله وموجهاته وعوائقـه ،إىل غري ذلك من اجلوانب اليت من شأهنا تعميق الفهم
الالزم هلذه الظاهرة اهلامة .عندما كانت ظاهرة التغري و احلراك والتنمية و تطوةر ،ظاهرة ملموسة ،ودائمة
ومستمرة دون توقف ،فنجدها قد أخذت مكان الصدارة من التفكري البشري ،وذلك منذ فجر احلضارات
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اإلنسانية بصفة عامة وحىت ةومنا هذا ،وعلى الرغم من هذا االهتمام املبكر واملستمر من قبل املفكرةن ،فإن
مفهوم التغري قد عوجل من قبل أولئك املفكرةن من منظورات وتصورات خمتلفة  ،وإبعاد واحتياجات خمتلفة
وذلك تبعاً لالجتاهات الفكرةة وألةدةولوجيات السائدة يف كل جمتمع ،ويف كل عصر من العصور .وما جيمع
عليه املفكرون هو أن التغري هو ظاهرة اجتماعية ،وحقيقة ال تقبل الشك ،فاجملتمع بطبيعته متغري ,فهو ةأخذ
من اجليل السابق جوانب ثقافية وةضيف عليها متشياً مع واقعه االجتماعي ومتطلباته املستجدة أن اإلصالح
والتطوةر نقيض اجلمود والركود ،وال ميكن أن نأمل يف مستقبل أكثر إشراقاً إذا مل نقبل حتمل خماطرة التغيري،
إلصالح األوضاع واهلياكل والنظم السائدة يف كل مؤسساتنا اليت ةعاىن الكثري منها من شيخوخة مبكرة وغري
مربرة وفجوة األجيال .فال مفر من أن نقدم بشجاعة على خماطرة إصالح سائر املؤسسات االجتماعية
واالقتصادةة والسياسية كي تكون أكثر كفاءة وفعالة ،ولكن جيب أن ةتم ذلك بأكرب قدر من الشفافية
واملوضوعية والتجرد عن املصاحل الشخصية ،والسعي لتحقيق الصاحل العام وحده ،وهو ما جيب أن ةنعكس
على حتسني مستوى رفاهة غالبية اجملتمع واخلطوة األوىل يف طرةق اإلصالح هو وعى عام مجعي ةؤمن بأن
اليأس أو اإلحباط أو التطرف أو االعتقاد يف الغيبيات والركون إىل أحالم اليقظة أو أساليب اخلالص الفردي
املغرقة يف األنانية واالنتهازةة لن حتقق مجيعها أي تقدم ملموس أو هنضة مأمولة ال يف الزمن القرةب وال يف
الزمن البعيد.
كما جيب حدوث تغيري يف فهم قيادات اجملتمع املسؤولة عن قراراته املصريةة بأنه حان وقت النهضة
اجلدةة ،وأن االستمرار يف ترميم السياسات والنظم واملؤسسات املتهالكة لن حيقق أي تقدم مأمول ،بل
سيعجل بتفاقم األوضاع والدفع هبا إىل حدود ةنبغي جتنبها اليوم قبل الغد .لقد أثبتت التجربة العملية،
تارخيياً ،أن للوعي املرتبة األوىل ،بغض النظر عن املستوى االقتصادي ،وهذا ةغاةر متاماً املقوالت املاركسية
اليت تعيد موضوع التغيري برمته إىل الوضع االقتصادي ،وترى أنه ال ميكن وجود الوعي خار املادة إال إذا كان
نتيجة له .إن الظروف الذاتية للنهضة ،باملعىن الدقيق للكلمة ،هي إرادة وقدرة واستعداد وطموح الذات إىل
النشاط الرامي إىل التحوةل والتطوةر احلقيقي والتقدم اجلدةر .وكذلك هذا النشاط نفسه الذي ةستهدف رفع
مستوى وعي وانتظام أفراد اجملتمع ،وتأمني شروط احلياة الكرمية ألبناء اجملتمع كلّهم ،مثل ارتفاع املستوى
االقتصادي ،وتطوةر مؤسسات التعليم والصحة .أم أننا ال نرغب باحلل العلمي وما زلنا نفضل وصفات
األعشاب الطبيعية للعطارةن الشعبيني؟
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أدعية للعالمة الشهيد يف نزول الغيث
فطيمة احلكيمة من اجلزائر
السالم عليكم أحبيت يف اهلل أقدم إىل سيادتكم احملرتمة هذه األدعية املباركة لفضيلة الشيخ سعيد رمضان
البوطي رمحة اهلل عليه يف نزول الغيث خلصتها من درس له يف السرية النبوةة دعاء لنزول الغيث لفضيلة الشيخ
شهيد احملراب سعيد رمضان البوطي" :احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وأزكى التسليم على سيدنا حممد
وصحبه أمجعني ،اللهم لك احلمد على كل نعمة أنعمت هبا علينا من نعمك الظاهرة منها والباطنة ما علمنا
منها وما مل نعلم ،اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك ،ما شكرناك حق شكرك ،ما ذكرناك حق ذكرك ،ةا ذا
اجلالل واإلكرام ةا ذا الطول واإلنعام ،اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا،
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك النيب األمي احلبيب العادل القدر العظيم اجلاه وعلى آله وصحبه
وسلم تسليماً ةا ذا اجلالل واإلكرام ،اللهم أنت خلقتنا وأنت هتدةنا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت متيتنا
وأنت حتيينا ،اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كالمنا وتعلم سرنا وعالنيتنا نسألك سؤال دليل مسكني ال ميلك
من أمر نفسه نفعاً وال ضراً وال موتاً وال حياةً وال نشوراً ،نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه
وفاضت لك عربته ،وقفنا ببابك أذالء والتصقنا بأعتابك مؤمنني بك واستجدةنا الرمحة من ذاتك العلية ةا ذا
اجلالل واإلكرام ،نسألك ةا ريب أوالً أن ال تطردنا من باب رمحتك ،ونسألك ةا ريب ثانياً بافتقارنا إليك
وبغناك عنا أن تستجيب دعاءنا ،اللهم إنا قد بسطنا أكف الضراعة إليك وحشاك أن تردها خائبتني ةا ذا
اجلالل واإلكرام ةا ذا الطول واإلنعام أسقينا الغيث ،أسقينا الغيث ةا ريب وال جتعلنا من القانطني ةا ريب ارفع
عنا بالءك الذي طال أمده ةا ذا اجلالل واإلكرام ،نسألك ةا ريب أن ترفع الضراء عنما برمحتك اليت وسعت كل
شيء ،حنن مقرون بذنوبنا معرتفون بأخطائنا ،معرتفني بتقصرينا ،معرتفني ةا رب بأنك أمرتنا فرتكنا ،وبأنك
هنيتنا فارتكبنا ،ولكن إىل من نلتجئ ،ال رب لنا سواك ،ال مالذ لنا إالك ،ونعود إليك ،نتوب إليك من
ذنوبنا ةا رب العاملني ةا أكرم األكرمني ةا ذا اجلالل واإلكرام ،نسألك لألطفال الرضع ولشيوخ الركع ونسألك
أةضا ةا ذا اجلالل واإلكرام ،هبذا احلرمان الذي طال
للبهائم الرتع أن ال هتلكهم بسببنا وأن ال هتلكنا حنن ً
أمده ةا رب العاملني ةا ذا اجلالل واإلكرام ،عهدنا مبائدتك أهنا مفتوحة للمؤمنني ولغري املؤمنني ةا ذا اجلالل
واإلكرام أنت أكرم األكرمني ةا أرحم الرامحني أنت أكرم األكرمني ،ةا أرحم الرامحني فال حتجبنا عن مائدة
إكرامك ةا ذا اجلالل واإلكرام ،ةا ريب هب طاحلنا لصاحلنا ،فإن مل ةكن فينا صاحل فهبنا مجيعاً لسعة فضلك
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وكرمك وإحسانك ،ةا ذا اجلالل واإلكرام ،ةا ريب إنك أنت القائل واستغفروا ربكم إنه كان غفمارا ةرسل
السماء عليكم مدراراً ،وها حنن نستغفرك من ذنوبنا كلها دقها وجلّها ،ما علمنا منها وما مل نعلم فا غفر لنا
ةا رب اغفر لنا ةا رب ،وحقق ما قلته يف حمكم تبيانك ،أرسل السماء علينا مدراراً ةا رب العاملني .أنزل علينا
من بركات مسائك ،أنبت لنا من بركات أرضك ةا رب العاملني ةا أكرم األكرمني.
ةا رب إن مل نكن حنن أهالً إلكرامك لكنك أنت أهل لذلك ةا ذا اجلالل واإلكرام.
أنت ربنا القائل( :قُ ْل ُكل ةَـ ْع َم ُل َعلَى َشاكِلَتِ ِه) شاكلتك الرمحة شاكلتك العطاء شاكلتك املن شاكلتك
املغفرة شاكلتك اإلكرام ال تقطع عنما إكرامك ةا ذا اجلالل واإلكرام ،ةا أرحم المرامحني ةا أرحم المرامحني ةا
أرحم المرامحني .نسألك بعبادك الصاحلني الذةن حتبهم وحيبونك ،ونسألك قبل ذلك بنبينا حممد صلى اهلل
عليه وسلم وحببه لك وحبه له نتوسل إليك به أن تكرمنا وأن تعطينا وأن ترمحنا وأن تغفر لنا ،وأن تسقينا
الغيث ةا رب العاملني ةا ذا اجلالل واإلكرام.
تسقينا غيثاً مغيثاً سحاً طبقاً نافعاً جملالً ةا رب العاملني ةا أكرم األكرمني ةا ذا اجلالل واإلكرام .حنن
معرتفون مجيعاً بأنه ةنبغي أن هنرع جلاللك .معرتفون بأن قادتنا ةنبغي أن ةكونوا قبلنا ملتجئني إليك واقفني
ببابك ،معرتفون ةا رب ،لكن أنت رمحان أنت رحيم ةا رب العاملني هب طاحلنا لصاحلنا ةا رب العاملني ةا
أكرم األكرمني ةا أرحم المرامحني.
اللهم فار اهلم كاشف الغم رحيم الدنيا ورمحاهنا ،أنت الذي ترمحنا برمحة من عندك تغنينا هبا عن رمحة من
سواك وتصلح هبا شأننا يف الدارةن ةا ذا اجلالل واإلكرام ةا رب ةا اهلل ةا من ال تضيع عنده ودائعك حنن
عبيدك استودعنا عندك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا فاستجب اللهم دعاءنا وحقق آمالنا ورجاءنا وصلى اهلل على
األمي وعلى آله وصحبه واحلمد هلل رب العاملني.
سيدنا حممد النيب ُّ

صرخة القدس

عبد اهلل الضراب من اجلزائر
القدس تعاين من كيد وحقد واستهتار اليهود وشيوخنا ةنسقون معهم لضرب معاقل املقاومة وحصون الرباط
يف األمة العربية ،فيستنفرون الشباب املسلم للجهاد يف سورةة ولبنان ،فما هذا اخلبال؟ وما هذا اهلوان؟ وما
هذه اخليانة هلل وللرسول ولألمة ،اللهم إننا نشكوهم إليك.
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القلب من هول ألغمار
ْ
اس َ
توحش ُ
اجلو من رعد ةزعزعها
قد أقفر ُّ
جتمرأ الكفر واحنل احلماة كما
فاملؤمنون أذةبوا يف اهلوان وما
فالذل ةوقع يف قعر اجلحيم غداً
والقرب ةلحد يف أنغام غانية
حت مكم السكر من هلو وسائلة
تنكيب الدمرب تيهي يف الورى سفها
تعلمقي باهلوى رغم اهلدى خبالً
جانبت دربك فاستوحشت يف وهم
فعافسي م
الذل واآلثام يف حفر
الظلم ما همز اإلباء ةدا
ما همزك ُ
القدس ترزح حتت الوطئ عانية
ُ
احلرم األقصى ةهدده
فاملسجد ُ
وةح العروبة من خذل ملسجدنا
وةح الفصائل من إمث الشِّقاق وقد
أقصى العقيدة ةشكو األسر من جنس
القدس تصر ُخ من نبش ةزلزهلا
نصر العقيدة واإلخوان واجبنا
صو ُن املعامل إعزاز ألمتنا
ةا قادة الوهن هنج الوهن أوهننا
دعوا الشعوب اليت عاث البغاة هبا
بذل النفوس وخري املال ةرفعُها
ُ
ةوحدنا
ُّ
العز ةنبع من ذكر ِّ
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واستحكم ُّ
الذل من غر وخوار
فوق البغاة بطوفان وإعصار
تنحل س مكرة بيضاء يف القار
ُّ
خافوا اإلذابة ةوم البعث يف النار
والعز والفوز يف صوالت صبار
عي ةَصدع يف رقص بإشعار
والن ُ
من الكروم وإتيان ألوزار
بيعي السالمة يف الدنيا بأخطار
وبديل ُّ
الد مر من جهل بأحجار
فج لذي دنس ُخيزي ودعما ِر
ٍّ
مثل اخلنافس هتوى رجس أوضار
احلق أو يف دعم ذي ثار
لنصرة ِّ
أضحت ُهت موُد ةا للخزي والعار
حقد اليهود بدنماس وحفما ِر
ُ
مسرى الرسول جبُنب موهن عاري
كمر البغاة بظلم طافح زاري
وابن العقيدة مفتون بأبعار
تشكو وتشجب خذل االبن واجلار
عهد علينا وثيق يف هدى الباري
العز يف هتدمي أسوار
قد ةُدفن ُّ
هبُّوا بعزم لصون العرض والدمار
فتكا وهتكا تقاوم صولة الضاري
ال ةوصل النمصر إال فوق أضرار
و ُّ
الذل ةكمن يف تأليه أوطار
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